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ZNAMIENKA TRIGONOMETRICKÝCH FUNKCIÍ II

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu alebo viac správnych odpovedí na každú otázku v teste a na konci
stlačte tlačidlo Odovzdať. Odpovede budú automaticky overené.

Varovanie: Interaktivitu v tomto PDF súbore umožňujú Java
skripty. Pre úplnú funkčnosť súboru musíte použiť prehliadač
PDF, ktorý podporuje Java skripty. Momentálne je k dispozícii
len program Adobe Reader.



ODOVZDAŤHODNOTENIE

V každom riadku zakliknite všetky polia, kde daná funkcia naberá kladnú hodnotu.

1. 7600◦

sin x cos x tg x

2. −760◦

3. 580◦

4. −870◦

5. 2460◦

6. −590◦

7. 1020◦



Parádička! Tomu hovorím super práca!Môžeš ísť oslavovať!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Skvelé, len tak ďalej!Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Skoro to máš,
nabudúce si ideš po plný počet.

To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroBuď rád, že toto nie je IQ test.Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.
Spravil si celkom dosť chýb,

ešte sa do toho pozri.
Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,

tak sa láskavo vráť naspäť na zem.
Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,

že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!
Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ

ako π — iracionálna.
Neboj, boli časy,

keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.
Nabudúce, prosím ťa,

nenásob svoje vedomosti nulou.
Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Videl si niekedy ako sliepka lieta?

Rovnako ty počítaš...

Počet správnych odpovedí:




